FTMS
Filipino
Tribe
Mission
Sweden

NYHETSBREV
Nr.4 2017

NYHETER I DETTA NYHETSBREV
1.
2.
3.
4.

Årsmöte i Filippinerna
Skolmatsprojektet 2017
Julfest 2017
Övrigt
FÖRORD

Nytt för november månad är att vi nu har samma 90nummer på swish, Pg och Bg fast lite olika format: SWISH
nummer: 9004599 Plusgiro: 90 04 59-9 samt bankgiro:
900–4599
.

SWISH 9004599
JULGÅVAN 2017
Det är dags för oss att återigen starta upp vår
höstinsamling för att ge unga och gamla en
underbar jul och nyår. Vi kommer att hålla
julfesten den 24 december och du kan vara med
att hjälpa oss att hjälpa fler.
På julfesten 2016 delade vi ut matkassar till 44
hushåll samt att alla som kom fick ett mål mat
och dryck. I år har vi fler än 60 hushåll på vår
lista över behövande.
Hjälp oss att finna fler som kan hjälpa oss med
ett månatligt bidrag. Inget bidrag är för litet,
oavsett om det startar på 10, 50 eller 100
kronor.
Att vara fadder till ett barn är en investering på
200 kronor per månad.

1. Årsmöte i Filippinerna
Du är varmt välkommen till FTMW:s årsmöte som kommer att hållas i Filippinerna

Datum:
Tid:
Plats:
Värdar:

lördagen den 13 januari
09.00
FTMS/FTMW, P3, Adlay, Carrascal, Surigao del Sur
Thor & Jovelyn Klaveness

OBSERVERA!
Anmälan
att
komma till årsmöte är obligatoriskt
då vi kanske behöver boka större
lokaler vid större antal deltagare.
Fadder är automatiskt medlem i
föreningen med rösträtt. Anmälan
kan ske både via telefon/e-mail eller
brev till adresser angivna på sista
sidan.

Det finns möjligheter att övernatta men vi behöver veta om du tanker komma så att vi kan förbereda en
plats till dig. Om du behöver komma med buss eller Jeepney från längre håll än Bad-as eller Tandag
rekommenderar vi att du anländer redan på fredagen. Om du behöver resa tillbaka för att hinna med
söndagsgudstjänsten behöver du ta bussen som går innan 13.00 från Adlay.

Vi ses!

2. Skolmatsprojektet 2017
Vi sammanfattar läsåret 2017 – 2018 fram till december månad med bilder från vårt dagliga skolmatprogram.
Vid skolstarten den 5 juni hade vi 25 inskrivna barn och fem reserver, men när vi väl öppnade portarna till vår första
frukost visade det sig att endast 15 barn kom.

Glädjande nog hade den nya rektorn på grundskolan i Adlay fått igenom en budget att ge de barn som var
dokumenterat undernärda extra näring i skolan. Detta innebar att tio av de inskrivna barnen som vi hade i vår
lista nu inkluderades i grundskolans program.
Eftersom vårt arbete även omfattar hjälpa och guida de olika stamfolken när det gäller utbildning, inte bara att
gå i grundskolan utan även att sköta sin hygien, känna till sin hälsa, och att planera sina framtida försörjningsmöjligheter, så fick vi ta hand om de stambarn från Mamanwa, Manobo och närsamhället som inte fyllde den
medicinska kvoten för att vara undernärd.

Våra studenter är f.n. från
förskoleålder, (6 år) till
femteklassare, (11 år).

Vad ombesörjer vi genom ditt bidrag till CYP1050 Skolmat, och CHP4051 Mamanwa Student/Feeding?
Det är två av våra program som samarbetar när det gäller det vi allmänt kallar frukost och lunchprogrammet.
CYP1050 är vårt projekt för att ge barn som är undernärda och på svältgränsen näring för att klara av att gå i skolan.
I detta program har vi inga prestationskrav på att eleven ska klara av de ämnen som de läser i skolan, men vi har ett
närvarokrav.
Det är viktigt att både barn och föräldrar förstår vikten av att äta rätt, få tillräckligt med sömn, beröm för sitt arbete att lära
sig och att sköta sin hygien.
Föräldrarna erbjuds att hjälpa till med matlagningen
samt att samla ved till spisen.
Varje förälder som hjälper till att laga frukost och
lunch får den dagen ta med sig hela sin familj för att
äta. Detta för att de tillsammans ska utveckla ett
samarbete som ger dem en gemensamt hälsosam
framtid.
I detta program inbjuds barn från alla närliggande
folkslag som behöver hjälp. Vi tittar tillsammans på
vad föräldrarna kan bidra med, men ibland hjälper
vi även till med skoluniform, kläder, skolväska,
skrivmaterial och t.o.m. avgiften till skolans
föräldraförening.

CHP4051 är ett speciellt utformat program för Mamanwa, en stam
som hör till urinvånarna på Filippinerna och som är besläktade med
aboriginerna i Australien. De härstammar ursprungligen från södra
Afrika enligt genealogisk forskning.
Det beräknas finnas ca 17 – 20 000 av Mamanwa i vår region och
antalet hushåll i vår kommun är föränderligt eftersom de lever ett liv
som nomader då de flyttar beroende på sina plantager i bergen samt
för att besöka olika fiestor i kringliggande kommuner.
För att möjliggöra att barnen får en kontinuerlig utbildning i en och
samma skola med samma lärare, så har vi erbjudit att eleverna får
sova i vårt hus om föräldrarna behöver vara borta länge för att sköta
sina plantager. Detta utnyttjades 2016 även av föräldrarna till ett
förskolebarn från Mamanwa i en annan kommun som litade på att vi
tog hand om deras barn.
När det gäller Mamanwa så omfattas även de
av att de får hjälp med kläder, skoluniform,
hygienartiklar och skolavgifter men de behöver
mer assistans när det gäller kontakten med
lärare samt besök hos doktor eller sköterska
vid hälsokontroll/sjukdom.
Tuberkulos är en vanlig sjukdom i vår region,
och vi försöker efter bästa förmåga se till att
barnen testas och vaccineras, men det är inte
alltid föräldrarna tillåter detta då de anförtror
sin egen medicinman. Vi samarbetar därför
med deras hövding samt lärda från Mamanwa i
andra provinser för att förhandla fram bra
behandling av barnen när det behövs.

PROSPERIDAD, San Agustin, Agusan del Sur
Vi har även utfört mobila bespisningar i Agusan Del Sur under 2017.
Detta projekt ingår i CYP1050 Skolmat och riktar sig till byar belägna en bit in i regnskogen där föräldrarna bjudit in oss
att lära ut hur man komponerar näringsrika måltider. Över 160 barn har getts en måltid vid dessa tillfällen. F.n. räcker
budgeten till ett besök per kvartal under skolåret.

Barnen radar upp sig för att få sin måltid som mamma och pappa hjälpt till att laga. Kanske det är något nytt och gott?

Några av volontärerna tillsammans med vår anställda ”mat-tant” på FTMS, Jeniffer.

Fler bilder från San Agustin
Barn som fått en måltid
t.v.

Mammor tillreder mat t.h.

En pappa sköter om riskoket

En mamma bereder kyckling t.h.

Hjärtligt TACK till Er alla som stödjer barnen med näring.

3. Julfest 2017

JULFIRANDE 2017 i Filippinerna
Det är åter dags att fira Jul med barn, handikappade och pensionärer och vi påminner om att du kan hjälpa
FTMS genom att ge en penninggåva till mat som ska delas ut.
Varje år bereder FTMS matkassar som delas ut i byn Adlay, Carrascal kommun i provinsen Surigao Del Sur
på ön Mindanao i Filippinerna till förmån för ensamma pensionärer, handikappade, familjer på svältgränsen
och andra behövande.

En matkasse innehåller följande varor:
Lucky Me nudlar, ris, sardiner, socker, Bear brand pulvermjölk, Nescafé, och Milo chokladdryck. Påsen
innehåller även tandborste, tandkräm, tvål och schampo.

Eftersom vi har mer än 60 hushåll på vår lista över behövande i år vill vi
be om din hjälp för att göra detta julfirande möjligt.
Observera att vi inte väljer ut människor på grundval av deras religion
utan ser på vilka människor i samhället som verkligen är i behov av
extra stöd. Åtminstone kan vi vid denna tidpunkt på året nå ut för att
minska bördan för de som inget har i sin vardag. Julen firas i hela landet
och skapar samhörighet.

För att hjälpa oss att nå detta mål att ge så många människor som möjligt en näringsrik och glädjefull Jul kan
du betala in en summa för att täcka våra kostnader för inköp av ingredienser enligt listan nedan till vårt
SWISH nummer: 9004599 eller överföra till våra 90-konton: Pg: 90 04 59-9 eller Bg: 900–4599.
Din gåva garanteras användas enligt ditt val.
Följande är de saker som vi samlar in pengar till:
ANM:
Ingrediens:
st./enhet:
1021
Lucky Me nudlar
72st per box
1022
Socker
50Kg per säck
1023
Ris
50Kg per säck
1024
Sardiner
100st per box
1025
Bear brand Mjölk
128st per box
1026
Nescafé
72pst per box
1027
Milo Chokladdryck, liten 288st per box
1028
Milo Chokladdryck, stor
576st per box

Pris per enhet:
SEK 120 per box
SEK 480 per säck
SEK 520 per säck
SEK 320 per box
SEK 320 per box
SEK 460 per box
SEK 380 per box
SEK 760 per box

När du överför pengar märk inbetalningen med numret under ”ANM” för att ange vilken/vilka stycksak/saker
du betalar för eller märk ”JULGÅVA” för att täcka alla kostnader.

Överför din penninggåva till…

SWISH nummer: 9004599
Pg: 90

04 59-9

eller

Bg: 900–4599
Din gåva garanteras användas enligt ditt val.

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Ekgatan 7B
040- 49 79 69
www.ftms.se
213 63 Malmö 070-598 72 66
ftms@tribemission.com

Inför julfesten besöks alla äldre och handikappade och blir personligt inbjudna, och man samordnar ifall någon
behöver assistans för att komma till oss, samt hjälp med hemleverans i det fall det behövs.

Barnfamiljer besöks och vi kontrollerar
deras situation avseende hälsa och
näring.
Mått tas på barnen så att de kan få
kläder från Sverige och Danmark i
julklapp.

För äldre och handikappade ser vi om
de behöver särskild utrustning för att
klara sin vardag.
En käpp, krycka eller rullstol kan
ibland vara det som skapar mervärde.
Vi talar även med de som känner sig
ensamma, som saknar familj och
anhöriga av olika anledningar.
I Filippinerna är det vanligt att barnen
flyttar
långt
hemifrån,
ibland
utomlands för att kunna försörja sin
familj samt gamla mamma och pappa.

4. INFORMATION
För mer information angående arrangemang se information och följ länkar från vår hemsida
www.tribemission.com. Där kan du även fylla i en anmälan att bli fadder eller sponsor till något av våra
projekt. Du kan också sända oss din anmälan via brev på vår adress som står sist på sidan.

Föreläsningar/arrangemang
Om ni vill boka oss för att få veta mer om Filippinerna och vårt
arbete, kontakta oss gärna på angivna nummer eller e-mail sist i detta
nyhetsbrev.
Observera att vi gärna kommer för informationens skull, t.ex. livet i
de Filippinska provinserna, och om hur man kan ge hjälp till
egenförsörjning. Information som med fördel kan ges till t.ex. Svensk
skolungdom och scouter m.m.

TEMATRÄFFAR
Det är du som bestämmer temat i samråd med oss, t.ex. i samband
med FN-dagen eller internationellt engagemang eller temadag i er
verksamhet.
Skola – Organisation – Arbetsplats, spelar inte någon roll.

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt engagemang.
Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt i Filippinerna.

Guds frid

Thor Klaveness

FTMS Philippines
Urquia-Klaveness Residence
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
c/o Klaveness
Ekgatan 7B
213 63 Malmö
Sweden

SWISH 9004599
Fadderavgiften
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är
€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor
och kan betalas på följande sätt:
1. Via autogiro
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad kvartal, halvår eller år efter eget val.
Vid betalning inom Sverige kan betalning göras till konto enligt nederst på sidan.
För betalningar utanför Sverige men inom
Europa, betala till: NORDEA Sweden
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT: NDEASESS

Internet sidor:
Hemsidan för nätverket:

www.ftms.se
Filipino Tribe Mission Swedens hemsida:
Se FTMS i menyn
Filipino Tribe Mission Welfares hemsida:
Se FTMW eller Philippines i menyn
Fadderbarn:
Se Child sponsor i menyn
FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422–2393
Att: Klaveness
Ekgatan 7B
213 63 Malmö
Sverige
Telefon: 040- 49 79 69
Mobil: 070-598 72 66 Thor Klaveness
Mobil: 076-067 52 38 Jovelyn Klaveness
E-mail:
Föreningen Sverige
ftms@tribemission.com
Föreningen Filippinerna ftmw@tribemission.com
Ordförande:
Thor Klaveness:
thor@tribemission.com
Kassör:
Per Olsson:
per@efm.se
Kontoinformation:

SWISH 9004599
Pg: 90 04 59-9
Bg: 900–4599
Bankkonto: 9960 420 418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

SISTA SIDAN

Ungdomar från Mamanwa vid ett av deras hus

SWISH 9004599

